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  פתח דבר 

 –כת הבריאות בישראל מורכבת ממספר גדול של מתקני בריאות מער
מרביתה מתארגנת ומתבצעת ,  של דברלאמתוא , חוליבתימרפאות ו

י בריאות שירות", "כלליתשירותי בריאות " – חוליקופותבאמצעות 
הקופות משרתות את ציבור החולי . "לאומית" ו"מאוחדת", "מכבי

במרפאות שבבעלות או בניהול ומפנות את החולי הנזקקי לטיפול 
ובמיוחד ,  בבעלות הקופותהוא ג אשר חלק, החוליבתיאשפוזי אל 
 נית היה ,על פי נתוני אלה. היינו שירותי בריאות כללית, בגדולה שבה

פות שיתקיי מער מפורט ומסודר של כללי תפעול וניהול של לצ
הבעלות על  –שמער כזה איננו מתקיי , טועהמאמר שלפנינו . הקופות

  .הקופות איננה ברורה וכ ג המבנה הניהולי שלה
 אחריות כלפי שלושה החולי קופות כי לכל ,מחברי המאמר מצייני

הזכאי (ציבור המבוטחי , )ההמממ את פעול(הציבור הרחב : גורמי
 הנבדל מגו מסחרי וכל ,ר"בהיותה מלכ(והמערכת הכללית ) לשירותיה
ה מצאו חסר רב באחריות של הקופות כלפי שלושת , ואול). הנובע מכ

והדבר מתייחס בי היתר לתקנוני הקופות וליכולת של , הגורמי הללו
  .בההחברי בקופות לעיי 

שאחד מבעליו הוא חבר בצוות , חקר קודהמאמר מצטט מתו מ
: בי היתר נבדקו ש עמדות הציבור. המחברי של המחקר הנוכחי

 ביחס שהעמדות והתפיסות של אזרחי ישראל ,סקר העמדות מלמד"
אינ  ,חברי בהה ש החוליהתנהלות מערכת הבריאות וקופתל

ה המגמ. משתייכיאליה מושפעות באופ משמעותי מזהות הקופה 
אמו גבוה , החולי עולה מ הנתוני היא אמו בינוני בקופותההכללית 

הנהלה הראשית ב, יחסית ברופאי ואמו נמו יחסית במנהלי הקופות
 כמו ,היבטי של אחריות ציבורית, כמו כ. שלה ובמשרד הבריאות

נגישות אזרחי לקופות וקשר של האזרחי ע הקופות , שיתו אזרחי
מבדיקת הקשר בי המשתני , יתר על כ. נמוכי יחסיתמוערכי כ

הערכת בשביעות הרצו מהקופה וב שמידת האמו מוסברת בעיקר ,עולה
הרי שבעיית חוסר , א איכות הניהול מוערכת כנמוכה. איכות הניהול
והמחקר מלמד ששיפורה מותנה בשיפור הערכת איכות , האמו חמורה

אנשי בבגופי ו וק אמו הציבורמכא שקיי צור בחיז. הניהול
 חיזוק האחריות וכמערכת הבריאות בכללותה בהמנהלי את הקופות ו

  .)28' ראה עמ" (הציבורית והאינטראקציה ע ציבור המבוטחי
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האחריות הציבורית של לחיזוק החוקרי מציעי מספר דרכי 
 כא מסתמ המאמר על החוק לביטוח בריאות ממלכתי. החוליקופות

על בסיס זה ו, ומאזכר את התנאי שצריכי להתקיי בקופות השונות
משקל המחברי ניה מעניקי מביש, שלוש חלופותמוצעות במאמר 

  .מכריע לציבור חברי הקופה
 ד"ולעושלמה מזרחי ר "לד, רניחובסקי'דב צ' לפרופ, תודתנו למחברי

 חוליה קופותהסדרי של מערכת ה על עבודת לקידו ,צבי פרנקל
  .בישראל

  
  

  יעקב קופ   
  

   2008פברואר , ח" תשס'אדר א, ירושלי



 

  החולי בישראלניהול הציבורי של קופות
    3 צבי פרנקל,2שלמה מזרחי, 1רניחובסקי'דב צ

   וסיכומבוא. 1

 ,1995 בינואר 1שהוחל ב, 1994 ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
המדינה  .כל תושב בישראלל אותברי של שירותי "סל בסיסי"זכות לקבע 

, "בריאותהמס "חלקו מבחלקו מתקציבה וב, סלהאחראית למימו 
אמצעות מנגנו ב, החולי לארבע קופותהכספיומעבירה את 

שירותי " ,"שירותי בריאות כללית" ,החוליארבע קופות. הקפיטציה
   .4ר"מלכה , "לאומית"ו" מאוחדת", "בריאות מכבי

 שני להירש כחבר 18חייב תושב שמלאו לו כות לצור מימוש הז
. נרש באמצעות המדינה, מי שאינו עושה כ .לפי בחירתו חוליבקופת
לא ,  בהלהיות חבר שבחר ,קבל כל תושבת לוחייבהחולי  תוקופ, מנגד
 .5תנאי או בתשלו כלשהושו  בזאת להתנותגביל את רישומו ולא לה

,  במימו ציבוריבריאות יסגרת לשירותהחולי מעניקות אפוא מקופות
  . ה ומחובותיהחלק מזכויותיי היא התושבוהשתתפות 

 ההוצאה מכלל  אחוז80 החולי כמוציאות קופות בתוק אחריות
ההוצאה הלאומית מ אחוז 55 כשה, הציבורית על שירותי רפואה

  . אלהתוצר הגולמי בישר מס אחוזי 5כ ,א כ,  מנהלותה. לבריאות
משקל משמעות ולמרות החולי בנושא רב  טיפול של קופותלמרות

ובחירת  דרכי בחירת מועצות המנהלי שלה ,בכלכלהוהכבד בחברה 
הליכי בהעדר י לוק ,אופי הבקרה הציבורית עליה וכ ג ,המנהלי

  . ספיקימ
 HMO) Health Maintenance – או בכינויה הגנרי "חולי קופת"

Organization(  מאגדת בצורה כזו או אחרת קבוצת מבוטחי ואפילו
חוסר  ,לרוב, תמבטא התאגדות כזאת .נותני שירות בעלי זיקה משותפת

                                                      
רכז ; גוריו בנגבאוניברסיטת ב, הפקולטה למדעי הבריאות, רניחובסקי'דב צ' פרופ   1

  . החברתית בישראלבמרכז טאוב לחקר המדיניות והכלכלי הצוות הבינתחומי 
  .גוריו בנגבאוניברסיטת ב, מנהל ומדיניות ציבורית , ר שלמה מזרחי"ד   2
  . המכללה האקדמית אחוה,מנהל ומדיניות ציבורית, צבי פרנקלד "עו    3

  .      תודתנו נתונה לח ישראלי ולשני רביב על עזרת בהכנת המסמ
 .לחוק הבריאות) ג(3סעי   4
    .בריאות לחוק ה4סעי    5



8   המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר

מתוצאות תפקודו של השוק החופשי במונחי קבוצתי שביעות רצו 
מדינה היה משנה תוק ל שקדשוב היהודי ייב .התחלקות ויעילות

  .  בישראלהחוליקופותאשר אכ הולידו את  ,כאלה להתאגדויות
תהליכי בצור במנגנוני ו יוצרות ,מעצ טיב, התאגדויות כאלה

יחליפו את מנגנו השוק החופשי ש כדי ,פוליטיי פנימיי לקבוצה
בתחו בעייתי המצב עלול להיות .  או לחברבהבטחת אחריות ללקוח

 כניסה ,עשויה למנועה שהקבוצ מפני ,ההתאגדות לצור שירותי רפואה
במצבי  . מסיבה מוצדקת של ברירה שלילית,של חבריחופשיות ויציאה 

אשר  – בישראל בעבר כפי שקרה – ת אינטרסוקבוצאלה צפויות להתפתח 
,  לטובת,זההחולי במקרה  קופות, להטות את מדיניות הארגועלולות

יות כזו פוגעת הטית מדינ. בייחוד כאשר הידע נמצא בידי ספקי השירות
.  השירותיבהספקתבהכרח בלקוחות ויוצרת כשלי וחוסר שוויוניות 

תבטא ה  בישראלאידיאולוגי של הקופותהבסיס הקבוצתי, חמור מכ
 התגלמה בקשר ההדוק בי אשר, בפוליטיזציה ניכרת של המערכתבעבר 

  .  פיקוח כזה או אחר על הקופות להשהיה, הקופות לבי תנועות פוליטיות
 מענה לכשלי אפוא לתת חייבשל קופה הניהולי המוסדיהמבנה 

השליטה של קבוצות או לפחות להפחית את פוטנציאל  פוטנציאליי אלו
ייצוג ג באמצעות ו") ציבורי("קבוצתי הגברת הפיקוח הפניב עניי

   .אינטרסי רחב ככל האפשר
 הוא ,מצד אחד .חוק ביטוח בריאות ממלכתי יצר תשתית מתאימה
אלא לכלל תושבי  הרחיב את האחריות של כל קופה לא רק לחבריה

א , הוא חיזק, מצד שני. מני את מערכת שירותי הרפואהמ המ,המדינה
, לקופה" לגמול"מאפשר לאזרח ה, מנגנו שוק בי הקופות, לא הצמיח

מערכת  ייעדלא קיימת , למרות אלה.  שבע רצו ממנהשאיננו
ידי חובת דיווח ת שני השינויי לידי ביטוי על המביאה א,אפקטיבית

 ,ד גיסאונשיאה באחריות מוסדרת של הנהלות הקופה לציבור הרחב מח
  . ולחברי הקופה מאיד גיסא

  : גורמישלושהפי לכאחריות  ישהחולי  קופתל
 .ג א חלקו אינו נמנה על חבריה, לציבור הרחב המממ אותה .1
 שאינ ,)'מיסוי וכו( יתר  מזכויות הנהנה,ר" כמלכ)א( לציבור הרחב .2

 בתחו הביטוחי לכמונופו) ב(ו, ניתנות לגופי פרטיי למטרות רווח
 .המשלימי

 מרצונו החופשי ואשר חלקו א בחברות אשר בחר ,לציבור מבוטחיה .3
  .אינו משתמש בעת נתונה בשירותיה
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א לא , תקינהבו, פסיקהב, בחקיקהשלושת הגורמי הללו מתבטאי 
הבלתי המציאות . נטייבנוני הקופות ובאופ התנהלות בנושאי הרלבתק
של קופותג ותיקי ומצוי בידי הממסדי הה ,רבהכוח להיא ביטוי  רצויה
ממלאי תפקיד מרכזי בכל עדיי  אלו .גודי עובדיילרבות א, החולי

 חוסר היציבות של המערכת הפוליטית .תהלי של שינוי מבני במערכת
 חולשתו של משרד כותקופות כהונה קצרות של ממשלות ובישראל 
   . אינ מסייעי למצב,  האינטרסי שלו במערכתג בשל, הבריאות
מבני מסוג זה הוא ליצור השינוי ה האתגר המרכזי בתהלי ,לפיכ

 המבוסס על נחישות של המערכת , השוניהצדדיתהלי מוסכ על 
להסדרת המבנה ת הקופות של הנהלוהתנגדות קיימת  .הפוליטית

, מנגד.  להכשיל מהל מסוג זהואלה עלולי, החולי הניהולי של קופות
ניסיו לכפות על המערכת שינויי של  , האוצרשנוקטהאסטרטגיה 

רתימת  בשל אי ,לכישלונדונה  ג היא ,מבניי בערו של חוק ההסדרי
 במצב זה. עמשיתו הפעולה השגת ללא  המרכזיי למאמ והגורמי

  . להיתקל בקשיי הכל רפורמה עלול
 בקרה ודיווח, צור בפונקציות פיקוחעל השיוסכ  , להניחאפשר
הדירקטוריו של  ובחירת או אופ מינוייהיה  המחלוקת א סלע, בקופות

מינוי : שלוש חלופות מרכזיות יש .החולימנהל בפועל את קופתה
 חברי הדירקטוריו ויושב ראש  מינוי רוב;הממשלהידי עלדירקטוריו 

ידי חברי  ידי הממשלה ובחירת שאר הנציגי על הדירקטוריו על
ידי חברי הקופה בחירת רוב חברי הדירקטוריו ויושב ראש על ו;הקופה

  . ידי הממשלהומינוי שאר הנציגי על) בהלי בחירות(
 פוליטיזציה של ה שלשתי החלופות הראשונות טומנות בחוב סכנ

 כמו ג העדר ,פוליטיקאי ה כאשר כוח רב ירוכז בידי,לי המינויתה
ציבור של  לעמדות הכובד את עיקר החלופה השלישית מעתיקה. שקיפות

.  מרחב אחריות ודיווח לציבור הכללימותירה וע זאת ,חברי הקופה
 שתהלי קבלת ההחלטות משק מגוו עמדות ,הואהיתרו העיקרי 

 של  חסרונה העיקרי.ת די וחשבו לבוחריומחייב את הנבחרי לת
 א , שתהלי מינוי ההנהלה הופ להיות פוליטי,חלופה זו טמו בעובדה

 לצפות אפשר ג במקרה זה. כי במשמעות שונה מהחלופות הקודמות
י  ינסו להשפיע על התהליישקבוצות אינטרסי וארגוני ביורוקרט

ה חלק מתהלי דמוקרטי אול ז, ועל המצביעי בהתא למטרותיה
  .לפיו נלחמי על קול הבוחר, מקובל וחיובי
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   החולי קופותהצגת . 2

החולי נטועה בהיסטוריה של היישוב היהודי ראשית של כל קופות
  .   להל הצגה קצרה של הקופות והיק המבוטחי החברי בה.באר

   .6 חברימיליו 3.8ה בקופ – שירותי בריאות כללית. א

 והייתה ,1911בשנת "  כלליתחולי קופת" נוסדה בשמה המקורי ופההק
 המרפאה הוקמה 1914בשנת . ישראלארבהחולי הראשונה קופת

 הוק חדר האשפוז הראשו 1936 ובשנת ,הותקו פתחהראשונה שלה ב
   ."בלינסו"החולי  ביתב

בראשיתה שירתה " הסתדרות העובדי הכללית"בהיותה מסונפת ל
תפקידה היה לספק עזרה רפואית .  בעיקר פועלי חקלאייהקופה

. ור העובדילחבריה ולמשפחותיה ולטפל בנושאי רפואיי של ציב
אשר הייתה , בשני אלה הצטרפו רבי להסתדרות העובדי הכללית

 ליהנות משירותי הרפואה של קופתכדי , מזוהה ע תנועת העבודה
אשר לא , מעסיקימלפיכ נמנעה חברות בהסתדרות ובקופה . החולי
זה היה המצב עד החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי . ה זותנועתמכו ב

  .פה נותנת שירות במוסדותיה באמצעות עובדי שכיריהקו). החוק(

  .  חברימיליו 1.7 בקופה חברי כ – שירותי בריאות מכבי. ב

 יוצאי רופאיידי  על40בשנות ה" חולי מכבי קופת"הקופה הוקמה כ
החולי קופתמפלגתי כחלופה ל אביקשו להקי גו ש, גרמניה

הקופה התפתחה בעיקר . יישוב ששלטה באותה תקופה בההסתדרותית
עד אמצע .  וכמעט שלא הגיעה לפריפריה,בערי הוותיקות והמאוכלסות

 והיא , חברי חדשיאת הצטרפות של הקופה הגבילה 80שנות ה
  . ע החלת החוקבעיקר ,נפתחה סופית לציבור הרחב

 "מכבישירותי בריאות "פעילותה של  שירותי בריאות כלליתניגוד לב
 המתוגמלי,  על כוח אד שכיר מצומצ ועל רופאי עצמאיינסמכת

  .וכ על מער אשפוז שבעיקרו אינו בבעלותה, בהתא לפעילות

                                                      
  .2007 ,נתוני מספריי לקוחי מבנדלק   6
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  . חברי מיליו 0.7 כבקופה – חולי לאומיתקופת. ג

,  בעלי השקפה רוויזיוניסטיתרופאיידי   על1933וסדה בשנת יהקופה 
 , בתקופת הקרע ביישובהחולי הכלליתקופתאשר פוטרו מעבודת ב

 ולאחר מכ ,הקופה הוקמה באופ עצמאי. חיי ארלוזורוב רצחלאחר 
בשנת , שנוסדה שנה אחריה, "הסתדרות העובדי הלאומית" אל חברה
 וג ר"הצהלחברי , ר"ביתרותי בריאות לחברי הקופה העניקה שי. 1934

שעריה את  המדינה פתחה הקופה ה שלאחר קובתקופ. ל"אצלאנשי 
הקופה מעניקה שירות בקהילה בעיקר . בפני כלל תושבי המדינה

  .באמצעות מרפאות משלה ומתבססת על מער אשפוז שאינו בבעלותה

  .  חברימיליו 0.9 בקופה חברי כ – חולי מאוחדתקופת. ד

לבי " עממית"חולי  איחוד בי קופתשל  הוא תולדה הנוכחי המבנה
  על1931 נוסדה בשנת הראשונה. 1974שנת  מאז "מרכזית"חולי קופת

חבר החקלאי  והתאחדות האיכרי למע "הדסה"ידי ארגו נשות 
קופת.  במטרה לספק שירותי רפואה להתיישבות העובדתהלאומיי
הציוני ידי ארגו עובדי  על1935 בשנת הוקמה" מרכזית"חולי 
 ובהמש , ולשכירי בעריי לספק שירותי רפואה לעצמאיכדי הכלליי

דר פעולתה של הקופה דומה . הצטרפו אליה ג בעלי מקצועות חופשיי
  ".לאומית"חולי תלזו של קופ

  החולי של קופות(accountability) הציבורית האחריות. 3

שוני החולי ניתנת לבחינה מהיבטי אחריות הציבורית של קופות
בשירותי שוקי ביטוח הבריאות וב  אחריותההיבט של: השזורי זה בזה

בסעי זה להל נעסוק  . ההיבט המשפטיגההיבט הציבורי ו, הרפואה
 .היבט המשפטי ב נעסוק– 4  סעי– הבא סעיב ו הראשוניישניב

  . אשר הוזכר לעיל,ישראליארה, היבט ההיסטורי נוספות לאלהבחינות 

  אחריות במערכות בריאות .א

1( Accountability בשוק ביטוח הבריאות ובשוק שירותי הרפואה   

 פקיס ולצרכניחופש בחירה מושכל ל – שוק תחרותי משוכלל עקרונות
 לפחות מנקודת מבטו של ,רווחהלתורמי  –כאחד מבי אפשרויות רבות 

 זאת. ליתמקסימ ובאיכותלי הרוכש את הרצוי לו במחיר מינימ, הצרכ
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אסטרטגיית ההישרדות של המוכר בשוק מבוססת על ריצוי משו ש ג
  .  מוצר או השירות וה במחירוה ה באיכות ,אחריות כלפיועל הקונה או 
ידי נציגי הציבור  עלתקנות ואכיפה, חקיקה –דמוקרטיה הנות עקרו

מסייעי ליישו עקרונות השוק ,  משפטית לשוקמעניקי מסגרת –
מת מידע ,  באמצעות שמירה על זכויות קניי בעיקר,ומשלימי אות

 ,התנהלותהתהליכי פוליטיי שולטי במדינה וב. ושמירה על סחר הוג
ה מכווני לאחריות פוליטית כלפי  קרטיישקופי ודמוובהיות 
מבחינת   על אחריות כלפי האזרחנשענתהישרדות הפוליטית ה. האזרח
כללי תחרות , בעול אידיאלי, כלומר. ווח ונשיאה בתוצאותיחובת ד

  .זכויותיועל  להג על האזרח ועשוייודמוקרטיה 
לי חלק במרבית המקרי נוטבו , לענייננו חשוב שוק ביטוח הבריאות

נותני , )נטו(נהני  – מקבלי שירות: זמניתבולפחות ארבעה צדדי 
 אינו 7)נטו(ציבור משלמי פרמיות ביטוח  .ומבטחי) נטו(מממני , שירות

סיכו "ידי  עלולה להיות מונעת עלאשר, עבור התנהגותבמעוניי לשל 
 קשמבככלל , יתרה מזו. לרבות נותני השירות, משתמשי של ה"מוסרי
לקידו צריכת שירותי בניגוד , קידו בריאותעבור בזה לשל  ציבור
) נטו(מקבלי השירות בגי הביטוח או ציבור הנהני , לעומת. רפואה
ג א תרומתו , טיפול רפואי  לקבל את מרב השירות במונחימבקשי

  . לבריאות מוטלת בספק או מזערית לפי כל אמת מידה אובייקטיבית
  באחריותהמבטחיחייבי  ת בשוק ביטוח תחרותילצור הישרדו
 עתבכל  . הנהני נטו,חוליל ו, המשלמי נטו,בריאיל ,לשתי הקבוצות

" זכאות"ב –האחרוני ואילו , מינימליות" פרמיות"הראשוני עניינ ב
מעורבות המעסיקי כמשלמי הביטוח יכולה לסב את  .מקסימלית
  .  לו מבטח אחראיהש ,ידי הוספת גור נוסהמצב על

בהבטחת תנאי לקיו הוג של שוקי הביטוח ושל המדינה מעורבת 
ה של  להונאגדולקיי פוטנציאל בשוק הביטוח  .שירותי הרפואה

פרמיות בלתי (מבטחי של ו) סיכו מוסרי וברירה שלילית(מבוטחי 
  בשוק שירותי הרפואה קיימת ). כיבוד תנאי ביטוח הוגנות ואי

על כ מתחייבות , נותני השירות לבי מקבליובמידע בי סימטריה  א
  .קביעת סטנדרטי לשירות ודרכי לטיפול ברשלנות רפואית

 ה אפוא עמודי יכולת בחירה משמעותיתושוק משוכלל עקרונות 
יכול העקרונות כישלו של אחד משני . התוו התומכי ברווחה חברתית

                                                      
מתייחס להנחה שבממוצע פרמיית הביטוח נמוכה מ הפיצוי בכס או בער " נטו"ה   7

  .שירות המתקבל בגי הביטוח
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 חות ואזרחילהוביל למערכת לקויה ובלתי יעילה ביכולתה לשרת לקו
)Chernichovsky & Chernichovsky, 2006(.ג מערכת,  זאת ע, 

תוצאות ל להביא עלולה ,הממלאת את שני העקרונות הללו במלוא
 בשוק  אנו עדי לתוצאות כאלה.חברתיתמבחינה  מקובלות שאינ

,  האחד: הגורמי הבאיבי שניהרפואה במימו פרטי עקב שילוב 
 חוסר, והשני; שוק במצבי חוליה רצויה של מנגנוני חלוקה חברתית בלתי

 .  משוכללי או כושליבלתי משווקי כתוצאהיעילות 
, צריכהוא , עשויה הכנסות חלוקת. חלוקה חברתית בלתי רצויה

, פוליטיתוחברתית  מבחינה  השוק לבלתי מקובלפיתרולהפו את 
לולי להיות חסרי  ע, יחסית, משקי בית עניי.יאותהבר בשירותי בייחוד

 להיחש צפוייה וג אחרי . לשירותי רפואהונגישות לביטוח 
בתי אב .  מבחינה כלכלית ואחרת בעת מחלה"קטסטרופליות"לתוצאות 

על שירותי רפואה גבוהות עקב הוצאות כאלה עלולי להידרדר לעוני 
הפגיעה . ואחרות משמעויות בריאותיות לכעלולות להיות ו ,עתידי
הוצאות הצור לעמוד בחולי לייצר הכנסה מצד אחד ושל ולת ביכ

ה מכוסי ג כאשר . מצד שני עלולות לרושש כלילגבוהות רפואיות 
 ,דבר בסופו של ,להפו לחסרי ביטוחאלה  חולי עלולי, ביטוח מסחריב

לבי  , ממושכתייחוד ב, עליית הפרמיות בעת מחלהבי השילוב בשל
  .  הכנסותתיריד

כשלי בשוק ביטוח הבריאות התחרותי  .ושכלוליי שוק ואיכשל
סיכוני  (לשל פרמיות הולכות וגדלות כרוכי בצור של חולי

שלה  בשעה שיכולת ההשתכרות ויכולת תשלו הפרמיות ,)גרועי
, כשלי אלה מחריפי את בעיות החלוקה והבריאות. ת ופוחתתהולכ

סימטריה במידע  לא  הקשור,ואהרפהבשוק שירותי  שכלולאיהמלווי ב
בעלי של מצבי של מונופול  כ נוצרי. ומקבלי לבי שירותהבי נותני 

השפעות חיצוניות או הדדיות של מצבי לאלה מתלוות  .פוטנציאל לניצול
להיווצרות מצבי של  ו,בעיקר בתחו המחלות הזיהומיות, תחלואה

כגו מרכזי , דיתמוס המצדיקי פעילות כלכלית על,תשואה לגודל
  . מצוינות לאומיי ומונופולי טבעיי

 מבקשת לשפר את חלוקת ההכנסות או של המדינה מעורבות, אכ
  .שכלולי הפוגמי ביעילות ובשוויוניותהצריכה ולתק כשלי שוק ואי
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   המרת כוחות שוק בתהליכי פוליטיי )2

רפואה במימו שוק הביטוח ושוק שירותי השביעות רצו מתוצאות אי
ידי מיזוג של מבטחי ומבוטחי מצד   מחדש עללהתעצב יפרטי יכול

 ת הגורמיאו של שלוש, מבטחי וספקי שירות מצד שנישל  ו,אחד
אשר יכולה , ע התערבות המדינהנוצר בפועל המיזוג הרחב ביותר . יחדיו

  .כגו הבריטי, ליצור שירות בריאות לאומי
 Healthמכוני באופ כלליארגוני המולידי מיזוגי כאלה 

Maintenance Organizations) HMOs(, שר לשיי אליה ג את פאו
 ממירי חלק מתהליכי השוקמיזוגי כאלה . החולי בישראלקופות

לספק את דפוסי האחריות של מנגנו השוק שביד  ,בתהליכי פוליטיי
  : להל סוגי המיזוגי.באמצעי דמוקרטיי

HMO מבטח של ליכול להפו גדול דיו ציבור לקוחות . וסס לקוחותמב
  :בדר זו נית. מנהלהסכ ע מבטחבלעתי , עצמו

, צעירי מסבסדי את המבוגריה(לטפל בסולידריות קבוצתית  •
  ,)בריאי את החולי והעשירי את הענייה

  ,לחסו בהוצאות ביטוח •
ג , נותני שירותלפחות לגבי , לנצל כוח מיקוח רב יותר כקבוצה •

  .בנושאי עלות וג בנושאי איכות שירות וטיפול

לקבוצה המנהלת את הביטוח של עצמה יתרונות ג ביעילות , כלומר
, ארגו כזה נפו בשוק תחרותי במימו פרטי .קבוצהתו ה בוג בשוויו

כאשר מעסיקי גדולי מארגני את ביטוח המועסקי שלה ויוצרי 
HMOוזול יחסיתהארגו על בסיס מקו עבודה נוח. ת מבוסס לקוחו  ,

  . בייחוד כאשר המעסיק נושא בחלק מעלויות הביטוח
טמונות בבסיס קיומו של  במקרי כאלה שתי החלטות יסודיות

יישו פרמיות כלל ההחלטה הראשונה היא בדר. הביטוח הקבוצתי
 פות אתמחלי אלה.  יכולת תשלואו לפי (community rated)קבוצתיות 

  גכ מיישמת הקבוצה ו המבוססת על סיכוני ליחיד,אישיתהפרמיה ה
ומחייבת , ההחלטה השנייה כרוכה בראשונה. הסולידריות את עיקרו

 כדי ,קבעההיא  במסגרת הקבוצה ובהסדרי שי להישאר מבוטחחברי
  . 8שלה" סיכו"משלמי פרמיה גבוהה ביחס לש מילמנוע עזיבה של 

                                                      
ידי תשלו נוס על) הסדרי משלימי" (זכויות יתר"לעתי הוא יכול לרכוש    8

 PPO) Preferred Providerב כ"עי בארההסדרי אלה ידו. כאשר תשלו כזה מותר
Option(. 
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יכול " בריאות"לעומת " טיפול רפואי"של סבסוד ה או מימוהנושא 
 כפי , במקו לעניי של שוק ביטוח חופשילהפו לעניי פוליטי פנימי

 לא יתנגדו לממ טיפול  הבריאיחברי הקבוצהשכ  ,שהוזכר לעיל
א ,  לממ טיפול שלא הוכח כתורשיסרבותכ יא י, התור לבריאות

בעת תקווה  ררא הוא מעו ייחודב, רצו בוי שחלק מחברי הקבוצה על פי
 מבוסס לקוחות חייב HMO ,כמו חברת הביטוח בשוק החופשי. מחלה

לאז באופ דמוקרטי ולא באמצעות כפייה בי אינטרסי של המשלמי 
  .מקבלי הסבסוד, )נטו(לבי הנהני , מסבסדיהה ש, )נטו(

 תהליכישל החלפה . פוליטילנושא ביטוח הבריאות הופ , א כ
מתאימי ג לניהול השוק בתהליכי פוליטיי דורשת מוסדות פנימיי 

אשר  ,ת אינטרסוקבוצברור שבמצבי אלה צפויות להתפתח . הביטוח
 ,החולי  קופות,את מדיניות הארגו המבטחלטובת  להטות ותעשוי

הטיית מדיניות כזו פוגעת בהכרח בלקוחות אחרי ויוצרת . זהבמקרה 
 שהמבנה ,מכא נובע.  השירותיבהספקתוחוסר שוויוניות כשלי 
 או ,חייב לתת מענה לכשלי פוטנציאליי אלושל קופה הניהולי המוסדי

 באמצעות השליטה של קבוצות עניילפחות להפחית את פוטנציאל 
ייצוג אינטרסי ג באמצעות ו") ציבורי("קבוצתי  הגברת הפיקוח הפני

  .רחב ככל האפשר

HMOספקי שירותי יכולי להתאגד חוזית . ספקי שירותי וסס מב
 ,מבחינת ספקי שירות .למבטחינותני שירות ע מבטחי ולהפו ג 

מבחינת  ואילו,  להוסי את רווחי הביטוח להכנסותיההמהל נועד
ידי בעיקר על, להקטי את הוצאות הפיקוחהמבטחי המהל נועד 

ה יכולי לעשות כ . ספקי שירותשל צמצו סיכו מוסרי של לקוחות ו
.  מבוססי לקוחותHMO's לכוחות המונופסוניי של ליצור משקל נגד כדי

  החלטה מרכזיי פנימיי ל נושאישירות ה  הפרמיות ודמיהגובה 
HMO שוק  נועדה לשמור על תחרותיות בשוק כאשר הארגואחריות . זה

 עלולה האחריות ללקוחות ,קיימת אינו  שוק כזהא.  קייתחרותי אכ
 אשר,  הופכי לקבוצת אינטרס חזקההמבטח/ספקי השירותי .לקרוס
  . נוכח כוחה המונופוליסטיהפוגעת בלקוחות הטיית מדיניות לגרועלולה 

HMOבעיקר , מסתרבליהענייני .  מבוסס לקוחות וספקי שירותי
ברי  מבוססי הלקוחות חוHMOכאשר ה,  של הלקוחותנקודת ראותמ
מונופולי הזה הופ המצב המונופסוני.  מבוססי ספקי השירותיHMOל

הלקוח מצבו של . כ שכמעט שאי כוחות שוק ,את כל התהלי לפוליטי
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 בו היה ,לעומת המצב כעתיותר  מבוסס הלקוחות טוב HMOהחבר ב
, ע זאת. שירותי מבוסס ספקיHMO ע אישית כפרט עליו להתמקח

 כזה יד של נותני השירות תהיה על HMOבשיתכ ימטבע הדברי 
סימטריה במידע בי   כקבוצת אינטרס עקב האהעליונה מבחינה פוליטית
  . נותני השירות לבי מקבליו

 לשער שהטיות פוליטיות מורכבות מעי אלו מפנות יש, בכל מקרה
ומאמצי ניהוליי לסוגיות של גישור בי אינטרסי רבי משאבי 
 , את התוצאהמסבותובהכרח , יעל את השירותיניסיו לשפר ולבמקו ל

בייחוד כאשר , פוגע בהספקת השירותי לכלל ציבור המבוטחיהבאופ 
  .הידע נמצא בידי ספקי השירות

מצביעי על העובדה שמת אוטונומיה רבה לשחקני  מחקרי
 פגיעה ברווחה החברתיתללהוביל לחוסר יעילות ו עלולהביורוקרטי 

)Niskanen, 1970; Miller and Moe, 1983; Bendor, 1990( . שחקני
תקציב והשפעת , למקס את כוחכלל בדרביורוקרטי שואפי 

שאיפות מסוג זה מובילות ,  לה אוטונומיה רבהשישובמידה , הארגונית
או כאלו של קבוצות , מעדיפה אינטרסי ארגוניי צריה ,למדיניות

  .   פני אינטרסי ציבוריי רחביעל, אינטרס חזקות
שה ציבור המבוטחי וה הציבור הרחב עלולי להיפגע , מכא

 עלאשר אינה מפוקחת , החוליקופותמאוטונומיה ארגונית רחבה של 
דוגמא לכ יכולה להיות הנטייה .  המערכת הפוליטית או הציבור עצמוידי

כאשר מקור , ללמש,  פרטייחוליבתי להפעיל החוליקופותשל 
  .לל אינו ברורהסמכות להחלטה כ

   מעורבות המדינה)3

 ג בשוק תחרותי פרטי בסיסי אי תחלי למעורבות המדינה, שצויכפי 
 המדינה,  אחריבמגזרי כמו .בהגנת הציבור בשוקי הרפואה והביטוח

 בעיות של חלוקת הכנסות או צריכה מעבר פיתרומתערבת לצור 
 ,לפיכ לרוב . וכ לצור שיפור יעילותה של המערכת, הקבוצתיפיתרול

המדינה הופכת למבטח באופ ישיר , ב"ארהבחו מ, במדינות מבוטחות
  .של הביטוח כמו בגרמניה, למעשה ,ידי הלאמה כמו בישראל או על

 כי באמצעות ,בעניי חוק ביטוח הבריאות הישראלי חשוב להבהיר
 יצרה שוויו בי  המדינה,הקמת מערכות מימו והקצאה מרכזיות

, חוליקופותב בחברות היו מאוגדות  טר החוק אשר,קבוצות אזרחי
  . בלתי תלויות מימונית ונהנו או נפגעו ממימו בלתי שוויונישהיו
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בי ) מחייבאמנ (המדינה אפשרה לתושב חופש בחירה , ע זאת
בי הקופות  )פנימי(המדינה שמרה על מנגנו שוק , היינו. החוליקופות

לפי שיטת . זה אינו מחויב המציאותכיצוי שמנגנו . לטובת האזרח
, (National Health Service – NHS) הבריטי" שירותי הבריאות הלאומי"

דפוסי ולא במודלי שוני של , האזרח בוחר בי ספקי שירותי בלבד
וזו מצדה מאפשרת לו , בוחר בקופההאזרח בה , שירות כמו בישראל

 .)Chernichovsky, 2002 (פש בחירה כזה או אחר בספקי שירותיחו
 מערכת הבריאות הציבורית נשלטת לחלוטי ש,  הבריטיפיתרובניגוד ל

אפשר שליטה ג תרו הישראלי מיהפ, ידי המערכת הפוליטית על
  .א אלה יתאפשרו, באמצעות כוחות שוק

   וחוק ביטוח בריאות ממלכתי ההיבט הציבורי.ב

תהליכי ואחריות של המירו החולי הישראליות   קופות,טר החוקעוד 
,  מבוססי לקוחות וספקיHMOsפכו  והשוק חופשי בתהליכי פוליטיי

 הבסיס הקבוצתי, יתרה מזו .ע הטיה פוליטית ברורה לטובת הספקי
, בפוליטיזציה ניכרת של המערכתבעבר התבטא אידיאולוגי של הקופות ה

אשר היה ,  ההדוק בי הקופות לבי תנועות פוליטיותהתגלמה בקשראשר 
של " אחריות ופיקוח"לא היו באלה . לה פיקוח כזה או אחר על הקופות

 לעבור באופ , מוסדית ופוליטית,עקב האפשרות המוגבלת מנגנו שוק
  .חופשי בי הקופות

הוא הרחיב את , מצד אחד.  מציאות זו,לפחות עקרונית, החוק שינה
מצד . אלא לכלל תושבי המדינה לא רק לחבריהכל קופה  של האחריות

לאזרח מאפשר ה,  מנגנו שוק בי הקופות, א לא הצמיח,הוא חיזק, שני
  .שאי הוא שבע רצו ממנה,  לקופהלגמול

 המביאה את שני השינויי לידי ביטוי ,לא קיימת מערכת אפקטיבית
 ולחברי , מחד גיסא,ידי חובת דיווח ונשיאה באחריות לציבור הרחב על

ב עשור " שלב מעבר"ככלל נותרה המערכת במעי . הקופה מאיד גיסא
  .ויותר בי המצב ערב החוק לבי זה המתחייב מ החוק

לפחות היו הסתדרויות עובדי " לאומית"ול" כללית"לרע לולטוב 
 ,באופ חסר היגיו. האחרותלא היו לשתי הקופות ש ,מפקחות) "חברי("

עוד הפחית חוק ביטוח הבריאות , "כללית"הלפחות לגבי  מסויבמוב 
   .תיאורטיהוירטואלי או הו ג א ,של חברי הקופה קוחייותר את הפ

 במסגרת החולי  ההיבט הציבורי של חובות קופות,בהתא לדיו זה
  :מעוג במציאות הבאה חוק ביטוח
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באמצעות המוסד החולי מקבלת את תקציבה מהציבור קופת •
הכספי ". מס בריאות"כספי מ בעיקר מכספי המדינה ו,ביטוח לאומיל

 אינ משקפי את המימו של החברי בה ה לרשות,אפוא, העומדי
 . אלא של כלל משלמי המסי,בלבד

 רפואה לתושבי אשר בחרו י שירותהבטחתהחולי אחראית לקופת •
ובעי נהכספי המועברי לקופה ו ,להיות חברי בה מרצונ החופשי

 .בחירה זומ
 ,נושא הבחירה של החברי בקופה מתחדד ע רכישת ביטוח משלי •
רכי הביטוח והתושב לצחבר בה חולי קופתאותה רק בת אפשרמתה
 .)כמתואר לעיל(בניגוד לשוק ביטוח חופשי זאת . ציבוריה
ספקת החייבת ב ואיננה  הציבוריאחראית על ביצוע התקציבהקופה  •

לה ואי , בבעלותהשבדי שלה או מוסדות רפואה שירותי באמצעות עו
 . מבוסס ספקי שירותיHMOנציגת ציבור עובדי או כל מעמד כ

  .  דיווחהיא חייבת להש אי לקופה בעלי מניות ,ר"כמלכ •

  : גורמישלושהפי לכהחולי אחריות  לקופת, לסיכו
  .ג א חלקו אינו נמנה על חבריה, לציבור הרחב המממ אותה .1
 אשר בחר בה מרצונו החופשי ואשר חלקו א אינו ,ור מבוטחיהלציב .2

  .משתמש בעת נתונה בשירותיה
 שאינ ניתנות ,)'מיסוי וכו( יתר  הנהנה מזכויות,ר"לציבור הרחב כמלכ .3

 .לגופי פרטיי למטרות רווח

  האחריות לציבור הרחב )1

 ,"יחצי ציבור"החולי נהנות מתקציב ציבורי ומתקציב בעל אופי קופות
בעוד שהמדינה מחליטה על הרכב הסל . נובע מתקנות הביטוח המשליה

סל ה ואילו בעניי ,ספקתוההחולי מחליטות על אופ  קופות, הבסיסי
גובה על ג  וואופי לע במידה ניכרת גמחליטות   הקופות,המשלי

הספקה של ההחלטות אלו ה למעשה החלטות בדבר אופ . נוהתשלו בגי
   .רישירות ציבו

החולי ה  הנהלות קופותהסל הבסיסי תמבחינ כי ,אפשר להסיק
 הנושאות ,החלטות  מקבלותקופות ה.מדינה של ההמבצעתזרוע הלמעשה 

די וחשבו לציבור לתת  ה חייבות לכ ,בכספי ציבור משמעות ציבורית
 במקרה , וכלפי הממשלהבאחריות ציבורית כלפי הציבור הרחב  לשאתכו
  .ישראליה
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 יש לה אחריות דומה למבטח פרטי , לכאורה,מבחינת הסל המשלי
מאחר שלתושב אי חופש , הלכה למעשה אי זהו המצב. בשוק חופשי

אלא א הוא מחלי קופה ג לצור הסל  בחירה בנושא זה בי הקופות
המונופול של הקופה בנושא הסל המשלי מחייב פיקוח ציבורי . הבסיסי

פיקוח כזה נובע ג ). למשל, חברת החשמל(רה של מונופול כמו בכל מק
  .ר"מזכויות היתר של הקופות כמלכ

  האחריות לציבור חברי הקופה  )2

שירותי שה בבעלות הציבור או ספקת אל יהאחראי, בניגוד למוסדות
החולי ופותק, כאלה המוכרי שירותי לציבור בגי זכאות ציבורית

 להיות תושביה תקציב מותנה ג בבחירת שבכל עת, ייחודיות בכ
  .חברי בה

חולי עולה באופ ייחודי ג שאלת הייצוגיות של במקרה של קופת
 ,או הדהאח. י עיקריטעמיי נמש, בריאי וחולי כאחד, חבריה

רפואיי , שירותישל שלקוחות הארגו אינ רק צרכני של מוצרי ו
.  ג כאשר אינ זקוקי לשירותיואלא ג חברי בארגו, במקרה זה
  באופ דומה שהחלטות ההנהלה חלות על כל חברי הארגו,אוהשני ה

 .שאזרחי בחרו לחיות בה ,ידי מועצה מקומיתמתקבלות עלהלהחלטות 
  . בתהלי דמוקרטי בדומה למוסדות אלהקופות חייבות ה לכבהתא

  חובת הדיווח) 3

מציעה ה , נדו רבות בספרות)accountability(מושג האחריות הציבורית 
מסירת די : יסודותשני למצוא  אפשרבכול .  של הגדרותרבמגוו 

   .נשיאה באחריותווחשבו או חובת דיווח 
חובת הדיווח של , האחד: מאפייניחובת הדיווח שני על פי רוב ל

נושא המשרה בשירות הציבורי או הפרטי כלפי הממוני עליו וכלפי 
 חלק בלתי נפרד מתפקידו ומהאחריות היאחובה זו . ו אחרציבור זה א

 המאפשר פנייה יזומה של הציבור ,בניית מנגנו, השני. המוטלת על כתפיו
 כדי לבקש מידע בדבר אופ ניצול התקציב ,לרשויות הציבוריות השונות

מנגנו זה .  בסמכותוהנתונהאופ ביצוע פעולה בדבר של הרשות או 
זכותו הדמוקרטית של האזרח לקבל מידע בדבר מבוסס על ההכרה ב

.  הפועלות מכוח האמנה החברתית,הרשויות השונותשל  יהפעילויות
מודל זה הוסדר באופ מפורש באמצעות חוקי חופש המידע במדינות 

 י במסגרת מונחי כלליהללו מוש דגש על המרכיבי לא פע. השונות
  .ת ההחלטותלבתהלי קבהציבור " השתתפות"של ו" שיתו"יותר של 



20   המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר

  החוליקופותהמשפטית של  אחריותה. 4

א לפעילות ,  במשפט הפרטיהחולי מאורגנות כגופי שמקורקופות
בפרשת אלעד שטרית קבע .  כפי שצוי עד כה,אופי ציבורי רחב ביותר

 כי ,לחוק) ג(3בסעי ) מפי השופטת ארד(הארצי לעבודה הדי בית
 מ החובה , בי היתר, כגו ציבורי נגזרהחולימעמדה של קופת

שעה שהיא מופקדת על הענקת שירותי בריאות לחברי בהמוטלת עליה 
חולי אחראית כלפי מי שרשו בה למת מלוא שירותי  קופת": בה

חולי היא קופת, כלומר .9".הבריאות שלה הוא זכאי לפי חוק זה
המשימה הלאומית המחוקק מטיל עליה לבצע את ש ,הרשות הציבורית

   .10של מת שירותי בריאות לכל תושבי המדינה
כאשר קבע כי  ,2007פסק בית המשפט העליו בשנת ברוח דומה 

ג כללי יה יש להחיל על" מהותי דו"גו החולי  של קופותבהיות 
 למסגרת של אמורי לתחו את דר פעולתש, מתחו המשפט הציבורי

בית בכ הרחיב . ונות המשפט הפרטי בצד עקר11אמות מידה ראויות
  כשד בבקשת קופות,2000את ההלכה שקבע בשנת המשפט העליו 

שינה החוק את ,  לדעת בית המשפט.12 להגדיל את היק תקציבהחולי
החולי ע חבריה ואת יחסי  את יחסי קופות, זכויות המבוטחי

 . החולי ע המדינהקופות

   חולי כגו ציבוריקופת. א

) כללית(חולי  קופת: " כי, קבע בית המשפט העליו13בפרשת איתנה ניב
לא זו בלבד שהיא מעסיקה עשרות . אי היא כשאר המעסיקי במדינה

 –פי די   על–אלא שהיא נותנת שירות ציבורי וחיוני  אלפי עובדי

                                                      
 .5ע לה " פד,חולי מאוחדתקופת' נ אלעד שטרית ,1091/00ע "ע  9

7ע "דבד הארצי ל"ד מפנה ביה"באותו פס. ד" לפסה25 בסעי ,ש  10 '  מדזיני ואח5/97
 אליאסו לדבריו של השופט .205, 203, 193ע לג " פד,'חולי הכללית ואח קופת–
נית ) טר פורס(חולי כללית  קופת– זוסלי גולדאפר 406/99ע "עלהחלטה בו

 עובדת קופת, בעניי פיטוריה של רוקחתקבע הנשיא אדלר ש . 14.12.1999ביו 
ידי המשיבה באמות  יש לבחו החלטות הניתנות על, יתר על כ": החולי הכללית

באשר לתחולת , ל כל המשתמע מכע, ידי גו ציבורי מידה כשל החלטות הניתנות על
פי חוק בריאות המשיבה עלבמיוחד לאור מעמדה של ; ט המנהליכללי המשפ

 ." 1994ד"תשנ, ממלכתי
 .696דיני עליו פב , משרד הביטחו' שירותי בריאות כללית נ, 8825/03א "ע  11
    .729ד עמו, 729) 5( נד ד"פ, שר האוצר' מכבי שירותי בריאות נ ,2344/98צ "בג  12
  .669, 663,) 6(ד נו"פ ,הדי הארצי לעבודהבית' איתנה ניב נ ,6845/00צ "בג  13
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ומפעילה מאות רבות )  כשלושה וחצי מיליו–לדבריה (למיליוני מבוטחי 
חולי היא  קופת, אכ. חולי ומרפאותובה בתי, ת רפואהשל מוסדו

)". מבחינה חברתית ולאומית(גו ציבורי במלוא משמעותו של המושג 
בי א , חולי יהיה כפיקוח על גו ציבורישהפיקוח על קופת, מכא
 חובות של המשפט המנהלי מכוח חוק הבריאות ובי א מכוח יה עלותחל

   .מהותי  דוהיותה גו ציבורי או

  חולי כגו נתמקופת. ב

,  כמשמעותו בחוק יסודות התקציב,"גו נתמ"חולי היא ג קופת
 הממונה על השכר במשרד האוצר מוסמ לפקח על כ .198514ה"התשמ

 , באמצעות משרד הבריאות.15החוליהמשכורות בקופותעל על השכר ו
חוק . פיקוחבמת הוראות ובבפעילות הקופה  בפועלמעורבת הממשלה 
של מגבלות לפעילותה של הקופה בעניי שליטה   שורהמגדירהבריאות 

והשקעה של נכסיה ותנאי  דרכי החזקה, מת אשראי, בתאגידי אחרי
 חולי טעוהתקציב של קופת. להקמת תשתיות למת שירותי בריאות

המשרד משרד הבריאות ו, כמו כ .16שרי הבריאות והאוצרשל אישור 
פעילותה של הקופה ואת  לאיכות הסביבה מוסמכי לבדוק ולבקר את

לשר הבריאות ולמנהל הכללי של משרד . איכות השירות שהיא נותנת
חולי א אינה  לנקוט אמצעי שוני נגד קופת הבריאות הסמכות

    .17כראוי מקיימת הוראה לפי החוק או אינה מתנהלת

  חולי כגו מבוקרקופת .ג

לפי סעי " גו מבוקר"חולי היא   שקופת, לחוק הבריאות קבע33סעי 
לחוק ' פרק ז]. נוסח משולב [1958ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 6(9

מכוחו . החוליהבריאות קובע הוראות פיקוח ובקרה על פעילות קופות
פיקוח ובקרה פיננסיי על (הותקנו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי 

 דיווח בנושאובה הוראות מפורטות , 1995ו"שנ הת,)החוליקופות

                                                      
ד " פ,מדינת ישראל' חולי של ההסתדרות הכללית נקופת 2920/90א "ראה רע  14

ש ). טר פורס (שר האוצר' מכבי שירותי בריאות נ 3800/00 "ראה בגו 397) 1(מז
 "מאוחדת" ו"מכבי"יצוי כי באותו עניי . ו נתמנדחתה עתירת הקופות להיות ג

  .ניהלו מאבק אית לא להכליל כגו נתמ
החולי בכתובת היחידה לשכר ויחסי השכר בקופותבעניי ראה נתוני בעניי ג   15

  .sachar/il.gov.mof.www://http: עבודה
  .חוק הבריאות ל32סעי   16 

  . לחוק הבריאות37סעי   17



22   המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר

החולי חייבות ג במינוי קופות .חודשי ורבעוני על פעולותיה של הקופה
אלא  ,199218 ב"התשנ, חוק הביקורת הפנימיתל בהתאמבקר פני 

   . ות הביקורת אינ מתפרסמי ואינ נגישי לציבורח"דוש

   דיווחחולי כחייבת בחופש מידע ובחובתקופת. ד

,  תקנות חופש המידע.19חולי ג חוק חופש המידע חל על קופות
תפרס , חוליקופת ונולעניינ,  כי רשות ציבורית, קובעות1999 ט"התשנ

שיכלול בי היתר פירוט מבנה ,  ביולי בכל שנה1 ח לא יאוחר מ"דו
שמות בעלי ; יחידות הסמ שלהעל יחידותיה ועל ,  אגפיה עלהרשות

יחידות ויחידות סמ של ,  העומדי בראש אגפי,כיריתפקידי ב
תקציב הרשות הציבורית בשנה  ;תיאור תחומי האחריות שלה; הרשות
 התקציב; פירוט הוצאותיה בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב ;החולפת

ות הביקורת הפנימית אינ כלולי ח"דו א ,20לשנה הנוכחית ועוד
  . ברשימה זו
ח יהיה פתוח לעיו " שהדו,פש המידע דורשתלתקנות חו) א(8תקנה 

וא יש לה משרדי , הציבור במשרד הראשי של הרשות הציבורית
ח " מהדוהעתקעל הרשות הציבורית לשלוח , כמו כ. ג בה, מחוזיי

 באתר האינטרנט של אותווהיא א מחויבת לפרס , לספריות ציבוריות
 ח"דו של ההעתקמציא הרשות הציבורית ת, כלנוס . הגו הציבורי

   .21העתק זהוהיא רשאית לגבות תמורה בעד הפקת , השנתי לכל מבקש

                                                      
החולי הוספו לרשימת   קופות.1992ב"התשנ, לחוק הביקורת הפנימית) 4(1סעי   18

 .הגופי החייבי במבקר פני לאחר חקיקתו של חוק הבריאות
 .1998ח"לחוק חופש המידע תשנ'  ב2סעי   19
7תקנות ראה   20   .1999 ט" לתקנות חופש המידע תשנ5
באתרי האינטרנט של הקופות מוצגי חות מתאימי אינ " דו העלתה כיבדיקתנו  21

 .למרות המתחייב מחוק חופש המידע
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  החוליתקנוני קופות. 5

נושאות  החולי קופות,משפטיתוציבורית ,  היסטורית,בכל אמת מידה
על .  לציבור מבוטחיה ולציבור בכללווח ובאחריות ציבוריתיבחובת ד

  . לפי הצורולהציע שיפורי רקע אלה יש לבחו את המצב הקיי 
חולי באופ עצמאי  פעלה כל קופתביטוח בריאות ממלכתי לפני חוק 

 הייתה רשאית לקבוע תקנו ה כל אגוד.לפי החוק העותומאני, כאגודה
היה המסגרת שהסדירה את היחסי המשפטיי בי והוא  ,לפי רצונה
  .החוליתקופבי החבר ל

ייקבעו בו ש,  תקנולתקיב כל קופה חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחי
הליכי לבוררות , דרכי להגשת תלונות, באופ ברור זכויות המבוטחי

של החברי  יי וכ דרכי מינו,מוסדות הקופהואו לפישור בתביעות 
לחוק ) 1)(ב (26 לפי סעי .סמכויותיה ותקופת כהונת, במוסדות אלה

 ,ר הבריאות בעת ההכרה בהששל תקנו הקופה טעו אישור , הבריאות
ה זקוקות אי ,  הוכרו בחוק עצמוהקיימות מכיוו שארבע הקופות אול

לחוק ) 2)(ו (26ההוראה בסעי ,  כלומר.22להכרה נפרדת של השר
קופות אלה להגיש את התקנוני לאישור שר על לפיה ש, הבריאות

י  שינויי בתקנונאמנ. חסרת משמעות, 1997  במר1הבריאות עד 
א א אי , הבאת לידיעתואת אישור השר או את הקופות מחייבי 

  .  שר להתערב הלש ואפשרותבאי , מבצעי שינויי בתקנו
 וא ,לחוק מקנה לכל תושב זכות עיו בתקנו הקופות) ג (24סעי 

אכ מצא כי לא תמיד נ א, עתק תמורת תשלוהזכות לקבל ממנו 
  .התאפשר הדבר

   " שירותי בריאות כללית ". א

כ על  , לפני חקיקת חוק הבריאות,1992תקנו הקופה אושר בשנת 
פיה בעקבות חקיקת החוק עבר  לשע, לתקנו הרשמי מוצמדת הודעה

 לש ולמעמד , להוראות היסודהמתייחסיהתקנו שינויי בחלקי 
החוק העותומאני  כי הקופה היא אגודה במוב , נקבע5 בסעי .המשפטי

 החלקי השני והשלישי .23על האגודות או חוק אחר שיבוא במקומו
לחלק החמישי של . העוסקי בזכאי לעזרה הותאמו לדרישות החוק

                                                      
 . לחוק הבריאות והתוספת השביעית67סעי   22
  . הכוונה לחוק העמותות,לדעתנו  23
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 ולפיו מיו החלת חוק , הוראת שעה,התקנו העוסק בארגו הוס נספח
 נציגי 34:  חברי בהרכב הבא51הבריאות תכה מועצה ממונה בת 

 הסתדרות  של נציגי17 ידי ועדה בלתי תלויה וימונו על ש,ציבור
ר המועצה ימונה מבי חבריה על דעת "יו. העובדי הכללית החדשה
מועצה זו תפעל א ורק עד סו . ר הדירקטוריו"ההסתדרות ויכה ג כיו

 .24המועצה תקנו חדש שיותא לדרישות החוקתתק  ועד אז ,1996שנת 
יו מינויה של המועצה יכה דירקטוריו שימונה ב כי החל ,בהמש נקבע

: ר המועצה בהרכב הבא" חברי ובכלל יו13על דעת ההסתדרות וימנה 
ידי  עלארבעהידי ועדה בלתי תלויה ו חברי ימונו עלשמונה

  . בוררותבהחלק השישי של התקנו ד ביישוב תביעות ו. ההסתדרות
, גיסטיקה ותשתיותלו, הכספי: הנהלת הקופה מורכת מחטיבות

,  יחידות השדהימתחת להנהלה נמצא. ילההבקותכנו ומידע ורפואה 
 ,יעצמאי הרפואה בקהילה מונה שמונה מחוזות. החולי והמחוזותבתי

, לכל מחוז מנהל רפואי. איננו מתכנ או קובע מדיניותש ,מבצעגו שה 
בי אנוש מנהל משא, מנהל שיווק, מנהל סיעוד, מנהל אדמיניסטרטיבי

  .ומנהל כספי

  "לאומית"חולי קופת. ב

למרות הוראת  ועשרי של המאה ה70התקנו של הקופה הוא משנות ה
    .לקבל את תקנו הקופהלא נית היה החוק 

  "  מכבישירותי בריאות. "ג

 ,הנהלה,  מועצת קופה,י יש ועידהכ ,עולהשל הקופה מעיו בתקנו 
 בתקנו נקבעו מנגנוני .25רפואית ועדת ביקורת ומועצה ,מזכירות
עידה בוחרת את ו הו.ועידת הקופהולכל החברי זכות בחירה ל ולבחירות
   .26ממנה את ההנהלה מקרב חבריהה ,המועצה

 כי ועידת הקופה מורכבת , נקבע"שירותי בריאות מכבי"בתקנו 
, שה חברי המועצה היוצאת, נציגי שאינ נבחריממנציגי נבחרי ו

שיטה זו אינה . הדי היוצא וחברי ועדת הביקורת היוצאת יתחברי ב
לפיה הבחירות יהיו הלי , עולה בקנה אחד ע הוראות אחרות בתקנו

                                                      
, הסתדרות הכלליתבי ההחולי ל שחוק הבריאות הפריד בי קופותפיא על  24

  .י קיי קשר בי הגופימצאנו כי עדי
 . לתקנו מכבי68סעי    25
  . לתקנו מכבי89 עד 86ראה סעיפי    26
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בשיטה . הוועידה היא הגו הנבחר העליו של חברי הקופהו, דמוקרטי
  .     הקיימת עשוי להיות רוב לנציגי שאינ נבחרי

תפי בבחירות לוועידה נמו בפועל שיעור המשתכי  ,התבררעוד 
 נאמנהומכא שהבחירות אינ משקפות , מאחוז מכלל בעלי זכות הבחירה

המיעוט המממש את זכות ההצבעה .  כלל ציבור החברינו שלאת רצו
המתאי לחלוש על ניהולה , תי ויציב של כלל חברי הקופהיאינו מייצג אמ
איוש את המצדיק , קיי פער בי ההיבט העקרוני כ  על.באופ בלעדי

במסגרתה , לבי המציאות המעשית, הוועידה בנציגי נבחרי בלבד
בחירות . הבחירות אינ משקפות באמת את רצונו של ציבור החברי

שלא תבטחנה בהכרח ניהול , כאלה עלולות להביא לתוצאות מקריות
 אי לשלול את הנימוק לפיו ראוי לאז בי לפיכ. תקי ויעיל של הקופה
צירי לא נבחרי בעלי ניסיו קוד בניהול בי הצירי הנבחרי ל

, מי בעלי ניסיו וותק קוד,שילוב של גורמי לא נבחרי. מוסדות
של המשכיות ושל ,  עשוי להוסי ממד של יציבות,בניהול מוסדות הקופה

  .27 שיש בו כדי לאז מקריות אפשרית בתוצאות הבחירות,מקצועיות
על מפסיקה של בית המשפט המחוזי בירושלי  להתבלתי אפשרי

לטענת  .28בעקבות עתירה של העמותה לדמוקרטיה וטוהר המידות בקופה
 לדרכי הבחירה והמינוי של המוסדות המתייחסי ,ההסדרי, העותרי

 הקבועי בתקנו החדש שנתקבל ,"מכבי" החולי קופתהמנהלי של 
 ע עקרונות המשפט אינ מתיישבי, בעקבות חקיקת חוק הבריאות

   .מועצת הקופה הורכבה שלא כדיכי  ,לפיכ,  נטע,כמו כ. הציבורי
, חולי היא וולונטרית כי מאחר שהחברות בקופת,בתי המשפט פסקו

תחומי ההתערבות השיפוטית הנוגעי לעשויי לחול כללי מיוחדי 
אי , אתע ז. חבריהידי  בהסדרי של ניהול פנימי שנקבעו בתקנו על

המידה בתחו  הפיקוח השיפוטי על הארגו הוולונטרי מוגבל רק לאמות
סטיות בולטות מדרכי ניהול חלו בה  ,במקרי החריגי. המשפט הפרטי

 , להתערבאפשר,  כגו חריגה מסמכות ופגיעה בכללי הצדק הטבעי,תקי
היק  .ורהסמסויגת ונעשית במו ג התערבות זו מוגבלת אול

 השיפוטית בפעילות ארגו שהחברות בו וולונטרית תלויה ההתערבות
  .  במידה רבה באופיו ובתפקידו של כל ארגו

                                                      
 .452 ו451' עמ, ש  27
' נ' ואח" מכבי"חולי העמותה לדמוקרטיה וטוהר המידות בקופת. 278/96פ "ה  28

  .433עמוד  , 433) 2(ד נח " פ,"מכבי"חולי קופת
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  " מאוחדת"חולי קופת. ד

, הקופה מקיימת ועידה ארצית. 2005התקנו של הקופה הוא משנת 
מועצה רפואית , ועדת ביקורת, הנהלה, מועצת קופה הנקראת ועד מפקח

פע מתכנסת ה ,רצית היא האספה הכלליתעידה האו הו.29וועדת ערר
 , שלושה רופאי:מורכבת מצירי ממוני ונבחרי ו שניבחמש

 ידיהמתמני על ,ארגו רופאי האגודה ושלושה עובדיידי המתמני על
. כלל חברי האגודה בוחרי את הצירי הנבחרי. ארגו עובדי הקופה

בתקציב ובתקנות , תהוועד המפקח מתכנס פעמיי בשנה וד במדיניו
 שלושה שבועות מדי המתכנסת ,הוועד המפקח ממנה הנהלה. וכדומה
,  ארגו הרופאי שלנציגישני , המנהל הכללי:  חברי13 מת בומורכ

שנבחרו בוועד המפקח ,  חברישמונהארגו העובדי ושל  נציגישני 
 ,זותשה מחוילקופה ש. של הקופההמבצע ההנהלה היא הגו . מבי חבריו

  .מרפאות משנה ומרפאות שיניי, בכל מחוז מרפאה אזוריתו

החולי ומערכת עמדות הציבור לגבי התנהלות קופות. 6
  הבריאות

מערכת להחולי ו  להתנהלות קופותהמתייחסות ,עמדות הציבור
   ).2007 (גדות וכהויגודה , מזרחיידי על נבדקו לאחרונה,הבריאות

 , שהיוו מדג מייצג של הציבור באר, נשאלי600המחקר כלל מעל 
ה וה בכל הקשור יה בכל הקשור לאחוז היחסי של כל קופה באוכלוסי

 דורגסול המדידה .  מקובלייאקונומיי ודמוגרפי לפרמטרי סוציו
מגמות דומות על הממצאי הראשוניי מלמדי על עמדות ו. 5 עד 1 מ

נע בי  החוליבקופתלי הכללמשל האמו . בקרב חברי הקופות השונות
ער הבי ל" שירותי בריאות מכבי" בקרב חברי 3.066 של נמוהער ה

 בכל ,לעומת זאת". לאומית "חוליקופת בקרב חברי 3.219 של גבוהה
  מתקבל בקרב חברי קופתנמו הער ה,הקשור להערכת ביצועי הקופה

שירותי "בקרב חברי מתקבל  גבוהוהער ה) 3.134" (לאומית"חולי 
ממוצע הערכת , 3.154 הואממוצע האמו בקופות ). 3.287 ("בריאות מכבי

שביעות הרצו מהקופות מקבלת ערכי גבוהי ו 3.199 הואהביצועי 
   .במקצת

                                                      
  . לתקנו10סעי   29
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, שביעות רצושל הערכת ביצועי ושל , בכל הקשור למדדי של אמו
נה התמו .ההערכות בינוניות מציבור מבוטחימקבלות החולי קופות

 , למשל, כ.שוני כאשר בוחני באופ פרטני משתני ,במקצתמשתנה 
 ותוצאות דומות , בקרב כלל הנשאלי3.65 הואממוצע האמו ברופאי 

בכל הקשור לאמו במנהלי , לעומת זאת. מתגלות בפילוח לפי קופות
 2.785 ו3.053  של י נמוכי יותר ממוצעיובהנהלה הראשית מתקבל

  . בהתאמה
מקבלת את ההערכות " לאומית"חולי שני המדדי הללו קופותב

חולי   ואילו קופות,) בהתאמה3.000 ו3.349(הגבוהות ביותר 
 2.623 ו2.871(מקבלת את ההערכות הנמוכות ביותר " מאוחדת"

 – אמו במשרד הבריאותביחס לתוצאה מעניינת מתקבלת ). בהתאמה
תוצאות דומות בפילוח לפי ה ו,2.697 הואש הממוצע של כלל הנשאלי 

  .30קופות

   משרד הבריאותבאמו הציבור בקופות ו: 1לוח 

אמו    
  כללי

בביצועי 
  הקופה

בהנהלה  ברופאי
  ראשית

בשיתו  במנהלי
 הציבור

 בנגישות

תי שירו
בריאות 
  2.809  2.508  3.105  2.795  3.672  3.154  3.189  כללית

שירותי 
בריאות 
  2.611  2.489  2.907  2.773  3.539  3.287  3.066  מכבי

  2.640  2.412  2.871  2.623  3.790  3.171  3.094 "מאוחדת"

  2.746  2.565  3.349  3.000  3.591  3.134  3.219 "לאומית"

  2.748  2.500  3.053  2.785  3.650  3.199  3.154 כל הקופות

משרד 
  הבריאות

2.697              

                                                      
 למוסדות אחרי וג לבעלי תפקידי נוספי במגזר הציבורי אפשר לש השוואה   30

גדות ידי ויגודהמתפרס בכל שנה בשש השני האחרונות עלה ,לעיי בנייר העבודה
בו מוצגות תוצאות סקר שנתי כלל ארצי בנושא עמדות הציבור ביחס למגזר , ומזרחי
http://poli.haifa.ac.il/~eranv/material_vigoda/NAPPA: ראו. הציבורי
IL.html.  
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שוויוניות של  שמידת ה, הואבחיבור זה ו שחשוב להזכיר,היבט נוס
א , )3.372ממוצע כללי של (מערכת הבריאות מוערכת כבינונית ומעלה 

מידת שיתו הציבור ונגישות הציבור לקופות מוערכת כנמוכה יחסית 
 אינההחולי ג מידת החדשנות של קופות).  בהתאמה2.748 ו2.5(

  ).2.98ממוצע כללי של (נתפסת כגבוהה במיוחד 
 שהעמדות והתפיסות של אזרחי ישראל ,מדסקר העמדות מל, א כ

 אינ ,חברי בהה שהחולי התנהלות מערכת הבריאות וקופתל ביחס
המגמה . משתייכיאליה מושפעות באופ משמעותי מזהות הקופה 

אמו גבוה , החולי עולה מ הנתוני היא אמו בינוני בקופותההכללית 
הנהלה הראשית ב, ופותיחסית ברופאי ואמו נמו יחסית במנהלי הק

 כמו ,היבטי של אחריות ציבורית, כמו כ. שלה ובמשרד הבריאות
נגישות אזרחי לקופות וקשר של האזרחי ע הקופות , שיתו אזרחי

מבדיקת הקשר בי המשתני , יתר על כ. מוערכי כנמוכי יחסית
ת הערכבשביעות הרצו מהקופה וב שמידת האמו מוסברת בעיקר ,עולה

הרי שבעיית חוסר , א איכות הניהול מוערכת כנמוכה. איכות הניהול
והמחקר מלמד ששיפורה מותנה בשיפור הערכת איכות , האמו חמורה

אנשי במכא שקיי צור בחיזוק אמו הציבור בגופי ו. הניהול
 חיזוק האחריות וכמערכת הבריאות בכללותה בהמנהלי את הקופות ו
  .קציה ע ציבור המבוטחיהציבורית והאינטרא

  חוליהאחריות הציבורית של קופותהמימוש . 7

 שמשמעות , ערכי דמוקרטייותדיווח ונשיאה באחריות מייצג חובת
הצור להטיל חובת דיווח .  מ הקייפיתוח ארגו יעיל ואפקטיבי יותר

, נבחר נדרשעל מחדל של עובד ציבור או על עונשית על מעשה או משפטית
בשל סמכויותיה ה  ,ציבור כוח עצוהמשרתי לפוליטיקאי ולני שמפ
ה בשל  ו,עליה ה אמוניש ,התקציבי הגדוליבשל פי חוק  על

. לעצמהההנחה כי חובה מוסרית לדיווח לא תהיה אפקטיבית כש
 נכונה ינוצל מנגנו שתפקידו להבטיח שכוח זה יוצרתהאחריות לדיווח 

  .אינטרס הציבוריל בהתאו
 החולי יכול להיעשות ג עלחיזוק האחריות הציבורית של קופות
יצירת מנגנוני של שיתו ידי עלידי העשרת ערוצי הדיווח לאזרחי ו

שוויו והגינות , הדיו במנגנוני שיתו בקבלת החלטות. בקבלת החלטות
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במישור הנורמטיבי . מעשי נורמטיבי ופוזיטיבי,מתקיי בשני מישורי
שוויו והגינות ה חלק ,  הצדקות ערכיות רבות לכ ששיתוקיימות

מעשי  במישור הפוזיטיבי. מזכויותיה של האזרחי במדינה דמוקרטית
 דהאח:  לחשיבות של מנגנוני מעי אלוצידוקי מרכזייי נ שיבולט

שוויו והגינות לייצב תהליכי קבלת , יכולת של מגנוני שיתושיי ל
קבלת  של תהליכיא אפשרות שכרו ב והשני ,החלטות ומוסדות

יהיה להשיג הסכמה אפשר  ,החלטות יעמדו בקריטריוני מעי אלו
  . לפשרות מרחיקות לכת בנושאי המהותיי

משתפי אזרחי ושומרי על כללי ה ,קבלת החלטותשל  תהליכי
על  , אחריות משותפת ואפשרויות להשפיעת יוצרי תחוש,שוויו והגינות

 ולא , אזרחי או לקוחות ייטו לנסות להשפיע על ההחלטות עצמכ
המבנה  של  מובטחת יציבותכ. לפעול לשינוי הכללי או המבנה

במקרי רבי , יתר על כ. תהליכי קבלת ההחלטותשל הארגוני ו
חילוקי דעות במצבי של  מאפשרי להשיג פשרות כאלהמנגנוני 
שימוע " דוגמת ,ושכל בכלי הללושימוש מ.  למהות ההחלטותהקשורי
 להסכמה יובילו מאפשר לבנות מנגנוני ש,Public Hearing –" ציבורי

צור להשיג מטרה לעתי א ביחס ל ו,רחבה בנוגע למטרות השונות
מכא .  כמו יעילות במחיר פגיעה במטרה אחרת דוגמת שוויו,מסוימת

שמירה על של ת וחשיבות הרבה של אפיקי שיתו בקבלת החלטונובעת 
  . החולי הגינות במבנה הניהולי של קופותעל שוויו ו

ציבור כלפי  אחריות כלפי הציבור הרחב והחולילקופות, א כ
ארגו וניהול הקופה , האחד.  אופניבשני לבוא לידי ביטוי יהועל ,חבריה

ווח כלפי ציבור י בתנאי שקיפות ודלעמודחייבי להיות מפוקחי ו
גופי הבקרה , שניה. הציבור הרחב מצד שניכלפי צד אחד והחברי מ

 מפני ,בוריהצסוגי והפיקוח עצמ חייבי ג ה באחריות כלפי שני 
ידי גו פוליטי או ביורוקרטי עלול ליצור הטיות והעדפות שמינוי על

, ייפוליטיי או ביורוקרטאו לטובת גורמי לטובת קבוצות אינטרס 
 ,מערכת איזוני ובלמי .ואמינות ובהפיקוחובכ לפגוע ביעילות 

 לכלול ג את מנגנוני ,א כ,  צריכה,שתבטיח אחריות ציבורית נאותה
  .הארגו והניהול של הקופה וג את הגופי המפקחי

  ארבעה פרקי לדרכי הניהול של קופותמוקדשיחוק הבריאות ב
 ,ע זאת). 'חו' ז, 1'ו ',פרקי ו( חובת הדיווחלפיקוח עליה ול, החולי

, החולי ומוסדות הקופה מועצת קופתיורכבוקובע כיצד אינו החוק 
  . דובר לעילכעל ו ,תקנוהכל קופה במסגרת  אלא משאיר זאת להחלטת
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שר : חוק ביטוח הבריאות מונה מספר בעלי סמכות במערכת
מועצת הבריאות וועדת העבודה והרווחה של , שר האוצר, הבריאות
חברי ובראשה  46ובה , ועצת הבריאות היא מועצה ציבורית מ.31הכנסת

 להתכנס לישיבות עליה ו,המועצה מכהנת ארבע שני. שר הבריאות
לייע לשר הבריאות ,  עיקר פעולתה.32שלושה חודשיפע בלפחות 

 שינויי בסל ,ובה שיעור דמי ביטוח בריאות, בנושאי הכלולי בחוק
שירותי  של הקצאת מקורות להרחבתמידה ל אמות,שירותי הבריאות

 תשלומי של מבוטחי בעד שירותי הבריאות וסדרי עדיפות ,הבריאות
יש כי  , לפיכ נראה.33בתחו הבריאות לניצול משאבי לפי צרכי שוני

פות בחקיקה ולקבוע בה ג עקרונות ומקו להרחיב את נושא ניהול הק
  . כלליי וג הוראות מעשיות

  החולי של קופתהדירקטוריו. א

   הוראות קיימות)1

 שהיא הגו המנהל העליו ,החוק קובע כי בכל קופה תהיה מועצה
 מינימו הנקבע שבמועצה יהי,  לכנוס. סמכויותיה ייקבעו בתקנוו

פי  ייבחרו עלוא ה, חולי חברי קופת מקרבמסוי של נציגי
 עמה יקיימוולי ולא חחברי אלה לא יהיו עובדי קופת. הנחיות התקנו

שר הבריאות רשאי למנות משקי מטעמו , כמו כ. קשר עסקי כלשהו
  .למועצה

הקופות מבני ארגוניי משפטיי  כי לפחות לחלק מ, מסתבר
ואי בה קביעה ברורה של חלוקת הסמכות והאחריות בי , מסורבלי

מתאי החולי אינו המבנה המשפטי של קופות, היינו. הגופי השוני
  .פי החוק ולאופי הציבורי של פעילות להיק פעילות על

  שעיקרה הסדרת, לתיקו החוקה הגישה הממשלה הצע2001בשנת 
 2003ב. דרכי בחירתשל סמכויותיה ושל , החולי מוסדות קופותשל 

 ,34החוליהתקבלה החלטת ממשלה בנושא הסדרה מבנית בענ קופות
קו חוק ביטוח בריאות ממלכתי במסגרת שהובילה להכללת ההצעה לתי

                                                      
 .לחוק הבריאות) 3)(ב(9סעי   31
 .84סעי   32
  .52סעי   33
 15 מיו 801החלטת ממשלה מספר , "החוליהסדרה מבנית בענ קופות"   34

כ רש ח ואחרי שהונחה "קיימת הצעת חוק פרטית של ח, נוס. 2003בספטמבר 
כ נאות "ידי ח הונחה הצעה זהה עלכמו כ . 594 פ 12.5.04על שולח הכנסת ביו 

  .1658 שמספרה פ15 המנוחה בכנסת ה
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בהצעת חוק . תקבלונ לא ההצעות אלאול  ,2004חוק ההסדרי לשנת 
 הוצע ,2004שנת  שהייתה מבוססת על ההצעה מ,35ההסדרי האחרונה

 .החולי של כל קופות מבנה התאגידב הסדרי אחידי קביעתשינוי ל
אופ של ויות והסמכשל , תחומי האחריותשל  פירוט שינוי זה כולל

הגו (הדירקטוריו של , )הגו הייצוגי העליו(הבחירה של מועצת הקופה 
ועדת הביקורת וכ קביעת כללי ושל המנהל הכללי של , )הניהולי העליו

קביעת א לת כהונה של הגופי הללו ויפסל כלליוכשירות מינימליי 
 משרה אחריות של כל נושאי המשרה בקופה בדומה לנדרש מנושאי

הוצע להקי ועדה ציבורית בראשות שופט בדימוס , זאת ועוד. בחברה
   .לבחירת חלק מחברי המועצה והדירקטוריו של הקופות

ההצעה תאריכי יעד  בי היתר כללה. כ הוצעו הוראות המעברכמו 
השלמת  אי כי ,החולי וקביעהלהשלמת ההליכי המוצעי בקופות

 שחבריה ימונו ,"מועצה ממונה"ור מינוי ההליכי האמורי במועד תגר
 מואצלותמועצה זו יהיו סמכויות הבידי . ידי הוועדה הציבורית על

 את 2008 ביולי 1חולי לא תשלי עד א קופת. למועצה ולדירקטוריו
 למועצה הממונה תוענקמועד זה בהחל , הנדרש בהוראות המעבר

קבע לקופה מועצה במסגרתו תיו ,חולי  תקנו לקופתתקהסמכות ל
המועצה תבחר את . ידי הוועדה הציבורית שכל חבריה ימונו על
. ידי הוועדה הציבוריתפי רשימה שתוגש לה עלדירקטוריו הקופה על

 את תקנו הקופה או תיקו התקנו לא תשליהמועצה הממונה לא א 
בהתייעצות ע היוע , שה חודשייאושר בידי שר הבריאות בתו שי

ל משרד הבריאות להורות ליושב "רשאי מנכיהיה , טי לממשלההמשפ
פית שתשלי את הכנת וראש הוועדה הציבורית למנות מועצה חל

ר " הוצע כי יו,כדי לאפשר רציפות בניהול ענייני הקופה, ע זאת. התקנו
 במש לכהל הקופה ימשיכו "חברי הדירקטוריו ומנכ, הדירקטוריו

ה ילאהחוק או עד תו תקופת הכהונה ששלוש שני ממועד תחילת 
כל עוד לא הופסקה כהונת מכל סיבה , קדימות האירועילפי , נתמנו
 שהוחלט להפריד פרק משו, בסופו של דבר הצעה זו לא נתקבלה. שהיא

 נפרד במסגרת הצעות לתיקוני בחוק ביטוח לדיוזה מחוק ההסדרי 
  . ולא בעקיפי באמצעות חוקי הסדרי,בריאות

                                                      
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב הכספי (הצעת חוק הסדרי במשק המדינה    35

  .2006 ז"התשס, )2007
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   תפקידי)2

ה  בי השאר קביע,סמכויות הדירקטוריו יכללו, הפי ההצעה שהועלת על
בדיקת מצבה ועקרונות וסדרי עדיפות ,  תכניות הפעולה של הקופהשל

 סמכויותיו תהיינה דומות לסמכויות דירקטוריו .הכספי של הקופה
הדיווחי ממנו יועברו ו ,שינויי המתאימיחו מ הבחברה ציבורית 

  .כלליתהאספה ה  שתחלי אתלמועצה
.  לא יוכל להיות חבר הדירקטוריווזה ,הדירקטוריו ימנה מנהל כללי

יני הקופה במסגרת יהמנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוט של ענ
 יעמידמבי חבריו . המדיניות שקבעו המועצה והדירקטוריו

רי יהיו חברי בה כל הדירקטוש, ועדת ביקורת הדירקטוריו
  .חמישהומספר הכולל של חברי ועדת הביקורת לא יעלה על , החיצוניי

  מבנה ניהולי )3

 כדי להבטיח אחריות ציבורית כינראה , לאחר עיו בהצעות השונות
  :מרבית המבנה הניהולי הרצוי צרי להתבסס על העקרונות הבאי

 ידיר הדירקטוריו על"בחירה של כמחצית מחברי הדירקטוריו ויו .1
ייצוג של האינטרסי ל לדאוג כדי ,מבוטחי או הציבור החברי

ידי מועצת הבריאות   עלייעשה ו של החלק הנוסמינויאילו  ו,הללו
אינטרסי כ ייצוג האינטרסי של הציבור הרחב ואת כדי להבטיח 

מנגנו הבחירה על . ארגוניי מגווני כמפורט בחוק ביטוח הבריאות
ע השתלטות ומנל הצבעה גבוהי ככל האפשר ו אחוזילהבטיחהייצוגי 

 תתבצע בדרשיטת הבחירה . של גורמי אינטרסנטיי על התהלי
זאת נוס . העדפות הבוחרית א לוודא כדי עדיפויותשל דירוג סדר 

 , שאינ חברי קופה,למינוי שלושה דירקטורי מטע הציבור
  .המדינהשתמנה 

ברמת ה  ,ציבור בקבלת החלטותיצירת מנגנוני לשיתו ה .2
ידי  הבטחת שקיפות מרבית של הניהול עלכלומר  ,האינפורמציה

ברמת וה  ,ח פעילות רבעוני שיכלול ג דיווח תקציבי"פרסו דו
או אספות " שימוע ציבורי"הנהגת תהלי של דהיינו  ,ההתייעצות

 חברי מקומיות או אזוריות שידונו בנושאי מרכזיי במטרה לחזק
מומל ליצור . את הקשר ע הציבור ולקבל המלצות לכיווני פעולה
 .פונקציה ניהולית שתהיה אחראית לקשר ע הציבור

דוגמת המפקח על כיצירת גו פיקוח ובקרה בעל סמכויות רחבות  .3
 גו הפיקוח לשבשל הצור לשמור על אחריות ציבורית . הבריאות
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 הכנסת לפי מפתח תבחרלה הוהבקרה ינהל שופט בדימוס ואת ההנ
 ,צדדית בגו המפקח באופ זה תימנע שליטה פוליטית חד. מפלגתי

 . דיווח לכנסתב יחויבגו זה . ותהיה בו נציגות לשלוש הרשויות

 ביניה יהיו .15שמספר חברי הדירקטוריו לא יעלה על  ,להניחסביר 
 ממניששימונו בדר , שלושה דירקטורי חיצוניי שאינ חברי הקופה

לפי חוק החברות , בחברה ממשלתית" דירקטורי מטע המדינה" בה
ע לרבות הכשירויות הנדרשות מה , 1976ה"התשל, הממשלתיות

  . שינויי המתאימיה

  בחירות) 4

ספקת שירותי הבריאות בישראל מאופיינת במעורבות גבוהה אמערכת 
קיימת זיקה ברורה בי קבוצות אינטרס . של קבוצות אינטרס

וליטיקאי ברמה הארצית וג בינ לבי גורמי מייצגי בארגוני לפ
מבוסס על תהלי המנגנו קבלת החלטות . החולי העובדי ובקופות

ייצוגי יכול לנטרל אות גורמי אינטרסנטיי בכ שהבחירה תיעשה 
 א עלול להקנות לה כוח יתר בשל ,מצד אחד ידי כל החברי על

 ,הבעיה א עשויה להחמיר. מצד שני  בוחרייכולת להשפיע על קהלי
כאשר אחוזי ההשתתפות נמוכי כפי שקורה פעמי רבות במערכות 

מכא עולה הדילמה הבסיסית הכרוכה . בחירות מקומיות או מקצועיות
י עמדות והעדפות י כיצד לשמור על איזו בי ביטו,בכל מנגנו ייצוגי

ת אינטרס חזקות על תהלי רחבי ככל האפשר לבי השפעת של קבוצו
  . הבחירה
 זו הוא העלאת אחוזי ההצבעה באופ משמעותי לבעיה אפשרי פיתרו

 אפשר להשיג זאת באמצעות. כ שכוח של קבוצות אינטרס ינוטרל
חולי לבחירות הארציות  הצמדת הבחירות לגופי המנהלי בקופות

 היא עיצוב אפשרות אחרת. אחוז ההשתתפות בה גבוה יחסיתש ,לכנסת
שיטת . שיטת בחירות ומבנה ניהולי במתכונת אזורית או א מקומית

 למעשה כ ו,נבחריבי הבוחרי להבחירות כזאת יוצרת קשר ישיר בי 
ג המבנה הניהולי יתווה א . לקבוצת אינטרס בפני עצמה הופ כל בוחר

 את  הרי ששיטת ייצוג אזורית או מקומית עשויה לייעל,מתכונת מבוזרת
  .משמעותיהניהול באופ 
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  מבקר פני. ב

וכ על משרד ,  של מבקר המדינהוחולי נתונה לביקורת כל קופת
 א אי די , לחוק הבריאות35הבריאות לקיי פיקוח בהתא לסעי 

חייב להתמנות מבקר , 1992ב"לפי חוק הביקורת הפנימית התשנ. באלה
את . לצור חוק זה" יגו ציבור"עקב היותה חולי לכל קופת פני

נוס .  ועדת הביקורתה שלהמבקר הפנימי ימנה הדירקטוריו לפי המלצת
חות הכספיי של " יש למנות רואה חשבו מבקר שיבקר את הדו,לכ

והוא  ,את רואה החשבו תמנה המועצה. הקופה ויחווה את דעתו עליה
בו לא יש לשקול אפשרות שרואה החש. החולי בקופתבלתי תלוייהיה 
 בייחוד בקופת, תכ שיהיה בכ קושייא כי י,  מבי חברי הקופהייבחר

דיווחו של רואה . ה בהחבר רוב אוכלוסיית המדינהשחולי גדולה 
 ואלה יהיו רשאי, החשבו המבקר יובא לידיעת כל חברי המועצה

לידיעת כל חברי , חלקוב או בשלמותו, ח" של הדולהחליט על העברתו
דע לרואה החשבו המבקר על ווייא . מצא מתאימהי שתהקופה בדר

ניהול ענייניה בליקויי מהותיי בבקרה החשבונאית של הקופה ו
ר הדירקטוריו "ליובאופ מיידי עליו חובה לדווח על כ תחול , הכספיי

הליקויי א . שיביא את הדברי לדיו בישיבה דחופה של הדירקטוריו
יודיע על כ הוא , ל רואה החשבו המבקרתוקנו להנחת דעתו שילא 
הביקורת העליונה היא בידי לפי ש, מיד ר המועצה ולמבקר המדינה"ליו

  .מבקר המדינה

  להסדרת המבנה הניהולי של הקופותחלופות . 8

מצוי י ייחסית עדכוח רב . מערכת הבריאות בישראל ריכוזית באופ יחסי
גודי עובדי י לרבות א,החוליותיקי של קופותובידי הממסדי ה

ממלאי ה, בידי הקבוצה הפרופסיונלית של הרופאיוג  ,נטייוורל
התנגדות על כ  ,תפקיד מרכזי בכל תהלי של שינוי מבני במערכת

החולי עשויה להכשיל מהל מסוג להסדרת המבנה הניהולי של קופות
  . זה

 שינויי  ניסיו לכפות על המערכת, האוצרשנוקטהאסטרטגיה , מנגד
 משו שללא , נדונה ג היא לכישלו,מבניי בערו של חוק ההסדרי

שיתו הפעולה שלה כל ללא  המרכזיי למאמ והגורמירתימת 
  . להיתקל בקשיי הרפורמה עלול
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חוסר היציבות של המערכת הפוליטית בישראל ותקופות כהונה 
 לג בש,  חולשתו של משרד הבריאותכקצרות של ממשלות ו
 על י מקשכל אלה. אינ מסייעי למצב, האינטרסי שלו במערכת

תו מחויבות בהבטחת תהלי הדרגתי על יצירת מחויבות לטווח ארו ו
לפיכ האתגר המרכזי בתהלי של שינוי  .של כל הצדדי להבטחותיה

 המבוסס על , השוניהצדדימבני מסוג זה הוא ליצור תהלי מוסכ על 
  .  רכת הפוליטיתנחישות של המע

 צור שיוסכ כי יש , להניחאפשר ,על בסיס הניתוח שנעשה עד כה
 המחלוקת סלע, א כ. בקרה ודיווח כפי שהוצע להל, בפונקציות פיקוח

מנהל בפועל את קופתההדירקטוריו של  ובחירת או אופ מינוייהיה 
  . החולי

של כל  חסרונותהו יתרונותה על , חלופות מרכזיותתתוארנה שלושלהל 
  .אחת מה

  ידי הממשלהמינוי דירקטוריו על: 1חלופה . א

כ  ,חלופה זו יוצרת הלי מינוי דומה לזה הנהוג בחברות ממשלתיות
הוא  ו,ר"יוהאחראי על מינוי חברי הדירקטוריו ויהיה השר הממונה ש

  .  לאישור הממשלהיביא זאת
י בתהלי משתתפההיתרו המרכזי של חלופה זו הוא מיעוט 

נמוכות בהשוואה להלי תהיינה עלויות הו, סרבול ימנע כ ,ההחלטה
החולי   זו מבטאת את האחריות הציבורית של קופותאפשרות. בחירות

 בכ שנציגי הציבור הרחב ממני את ,ההכרח שידווחו לציבור הרחבאת ו
  .ציבור חברי הקופה אינו מיוצג בהלי המינוי, ע זאת. ההנהלה
הוא פוליטיזציה אפשרית של הלי של חלופה זו  ה הבולטחסרונ

ידי שיקולי שליטה ומקסו  המינוי משו שהפוליטיקאי מונחי על
ידי האינטרס   ועלשיקולי יעילות מקצועיתידי על ולא בהכרח ,היבחרות

  למת את הפוליטיזציה של התהלי עלאמנ אפשר. של חברי הקופות
 אלא , בראשות שופט בדימוס או ועדת חיפוש ועדת מינוייקביעה שלידי 

 על כ ,בידי הפוליטיקאיהיא כל התהלי בשבסופו של דבר השליטה 
פוליטיזציה זו עלולה לשק ג מוקדי כוח . קשה למנוע פוליטיזציהיהיה 
את מפעילות ה , כמו ביורוקרטי וקבוצות אינטרס חזקות,נוספי

 בהלי זה חסרה שקיפות, על כיתר . אחראו השפעת לטובת מועמד זה 
  . במקרי רבי



36   המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר

  מינוי רוב חברי הדירקטוריו ויושב ראש הדירקטוריו : 2חלופה  . ב
  ידי חברי הקופהידי הממשלה ובחירת שאר הנציגי עלעל

 ציבור חברי שלחלופה זו משלבת הלי מינוי ממשלתי והלי בחירות 
ה כלפי הציבור הרחב וה  אחריות ציבורית ודיווח יבכ מושג. הקופה

זהו למעשה . דעת באופ ישיראת מביעי ה ,כלפי ציבור חברי הקופה
העובדה שרוב חברי הדירקטוריו , ע זאת. היתרו המרכזי של החלופה

ידי הממשלה מותירה על כנ את מרבית החסרונות שצוינו  ממוני על
ות גורמי השתלטללעיל בכל הקשור לפוליטיזציה של הלי המינוי ו

  .אינטרסנטיי

ידי חברי בחירת רוב חברי הדירקטוריו ויושב ראש על: 3חלופה   . ג
  ידי הממשלהומינוי שאר הנציגי על) בהלי בחירות(הקופה 

 וע ,ציבור חברי הקופהשל  לעמדות הכובד את עיקר מעתיקהזו  חלופה
 הוארי היתרו העיק.  מרחב אחריות ודיווח לציבור הכללימותירהזאת 

שתהלי קבלת ההחלטות משק מגוו עמדות ומחייב את הנבחרי לתת 
  .די וחשבו לבוחרי
 של חלופה זו טמו בעובדה שתהלי מינוי ההנהלה חסרונה העיקרי
ג .  א כי במשמעות שונה מהחלופות הקודמות,הופ להיות פוליטי

טי ינסו  לצפות שקבוצות אינטרסי וארגוני ביורוקראפשר במקרה זה
חברי , ככמו. להשפיע על התהלי ועל המצביעי בהתא למטרותיה

ידי הציבור אינ מנהלי מקצועיי נבחרי עלהר "יוההדירקטוריו ו
איכות לכ . עסקנית אלא אנשי בעלי אוריינטציה פוליטית,בהכרח

הניהול עלולה להיפגע והחלטות ניהוליות עלולות להיות מוטות לטובת 
  .  להבטיח בחירה מחודשתשינסו , וארגוניגופי

 ,חסרונות מסוג זה טמוני בכל הלי דמוקרטי כי ,ראוי להבהיר
 הטמעת התהלי והעובדה שהביקושי והלחצי אול יש לשער כי

. תהלי קבלת ההחלטותאת  תאזנה באופ מסוימופני מגורמי רבי 
 ולפיכ ,נמוכיקיימת סכנה ממשית של אחוזי הצבעה , יתר על כ

 לנסות לפתור אפשר, מאמרכפי שהוסבר בגו ה. תוצאות לא מייצגות
ידי הצמדת התהלי לבחירות הארציות לכנסת או לבזר את  בעיה זו על

  . אזוריות או ההתהלי לרמות המקומיות
 להיות כרו בעלויות הגבוהות של תהלי בחירות עשויחיסרו נוס 

  .כבתלוגיסטיקה מורבדמוקרטיות ו
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הלי המינוי חייב לכלול שיתו של חברי , לדעת כותבי נייר עמדה זה
החלופות השנייה או כלומר , הקופה באמצעות הצבעה דמוקרטית

 חלופהה קרי ,מת משקל מכריע לציבור חברי הקופהכי נוסי . השלישית
 צפויזה כתהלי .  יכול ליצור מערכת איזוני אופטימלית,השלישית

של תהלי הבשלה של הציבור ובה בחבלי לידה קשי ו הלהיות כרו 
 שיתו פעולה ורצו באמצעות להשיג זאת אול אפשר, ההנהלות השונות

  .טוב של כל הנוגעי בדבר
  
  
  



38   המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר

  מקורות

  חקיקה

  1994 ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  1992 ב "התשנ, חוק הביקורת הפנימית

  1998 ח"התשנ, חוק חופש המידע
  

  הפסיק

  בית המשפט העליו

דיני עליו פב , טחוימשרד הב'  שירותי בריאות כללית נ8825/03א "ע
696.  

 ,מדינת ישראל' חולי של ההסתדרות הכללית נקופת 2920/90א "רע
  .397 ,)1(ד מז"פ

  .663 ,)6(ד נו"פ ,הדי הארצי לעבודהבית' איתנה ניב נ 6845/00צ "בג
  ).טר פורס (שר האוצר 'נ אותמכבי שירותי ברי 3800/00צ "בג
  .   729) 5( נד ד"פ, שר האוצר' מכבי שירותי בריאות נ 2344 / 98צ "בג

  בית הדי הארצי לעבודה

  .5ע לה "פד, חולי מאוחדתקופת 'נ אלעד שטרית 1091/00  ע"ע
טר פורס נית  (חולי כללית קופת–זוסלי גולדאפר  406/99ע "ע

  ).14.12.1999ביו 
7ע "דב , 193ע לג " פד,'חולי הכללית ואח קופת–' מדזיני ואח 5/97

203 ,205.  

  בית המשפט המחוזי

" מכבי"חולי העמותה לדמוקרטיה וטוהר המידות בקופת 278/96פ "ה
  .433) 2(ד נח " פ,"מכבי"חולי קופת' נ' ואח

  אחרי
2005חולי חברות בקופת .)2007 (' ז,בנדלק  המוסד לביטוח .2006

  . ירושלי,מינהל המחקר והתכנו, לאומי
אמו : ניהול הסקטור הציבורי .)2007 (' נ,כה, ' ע,גדות ויגודה,' ש,מזרחי

 המחלקה למינהל ,2 נייר מחקר ,ושיתו הציבור במערכת הבריאות
  .גוריו בנגב  אוניברסיטת ב,ומדיניות ציבורית
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